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U ELREY. Faço faber a vos Prefidente,

e Deputados daMeza da Infpecçaó da Bahia,

que 5 fendo-me prefente , que as muitas , e importantes dependên-

cias da Junta do Commercio deites Reinos, e feus Dominios, e

da fua Admmiítraçao fe achao detidas , ou defamparadas na A-

merica ,
por falta de quem promova o cumprimento das Leys , e

de quem execute as ordens , e dê conta das vexacoens , e prejui-

zos
5
que fe fazem aos negociantes : E que , tendo-fe encarregado

a vários procuradores , ou agentes , a execução , e cobrança das

dividas adivas , que nos portos do Brafil , e Minas íe eílao de-

vendo aos homens de negocio, e mercadores que fe tem apre-

fcntado na Junta , fe naò experimentou até agora adiantamen-

to algum , fem aproveitar o privilegio de execução prompta , co-

mo de fazenda Real, que por Alvará de treze de Novembro de

mil fettccentos fincoenta e féis Fui fervido conceder ás dividas

activas cios fallidos. E querendo evitar eílas defordens: Sou fervido

cncarrcgar-vos aílim a correfpondencia com a fobreditta Junta

fobrc todas as dependências do Commercio, como o cuidado, e obri-

craçao de fazer executar as dividas dos fallidos. E porcjue eífas

dilii?encias fao todas a favor dos credores, outaobem dos fallidos,

quc*^ deverem perceber os dez por cento, determinados no fobre-

dito Alvará : Sou outro íun fervido ordenar que das cobranças feitas

dentro delfa cidade, e íeu term.o, fe deduzao
,
para fe repartirem

por eíla iMeza da Infpecçaó , dous por cento cio liquido que for

arrecadado em cofre, fendo a cobrança prompta. Sendo porém

feita por execução, a qual fe deve entender viva , e nao a fimples

citação , ou peniiora , fe rcpartao pela mefma Meza da Infpecçaó

qua-
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quatro por cento do liquido , que for arrecadado. Nas cobranças

de fora da comarca fe deduzirão íimilhantemente dous por cen-

to para o Mmiftro , e feus Officiaes , a quem for remettida a execu-

tória, fendo a cobrança prompta; e quatro por cento , quando for

a cobrança por execução : E do liquido das remelfas feitas de fora

da comarca para eíTa cafa da Infpecçao, recebereis vós Preíi-

dente , e Deputados , dous por cento , ou fejaõ as cobranças feitas

por promptos pagamentos , ou por execução viva : fem que em ne-

nhum dos referidos cafos fe tire outra alguma commiíTao de remef-

ías , as quaes fe deveráô fazer ao Provedor , e Deputados daJun-
ta do Commercio deftes Reinos, e feus Dominios , com a devida dif-

tincçaô, aífim pelo que toca ás difpezas refpedivas a cada liuma

das addiçoes , como pelo que pertencer á cobrança de cada hum
dos fallidos : Tendo huma mutua correfpondencia com a mefma
Junta fobre as referidas matérias, O que me pareceo avizarvos

,

para aííim o terdes entendido , e fazerdes executar fem embargo

de quaesquer Leys , Regimentos , Difpoíiçoes , Ordens , ou Ef-

tylos contrários. Efcrita no Palácio de N. Senhora da Ajuda a

quatorze deJulho de mil fettecentos e feífenta.

REY.

Para oPreJidentej e Deputados da Meza àa Infpec-

fao da Bahia,

k

Foi imprefla naOfficina de António Rodrigues Galhardo.






